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AVISO

PUBLICITAçÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO _

Portaria que estabelece um mecanismo de apoio Íinanceiro aos agricultores da ilha do Porto

Santo para a aquisição de matéria orgânica

O novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o

412015, de 7 de janeiro, que entrou em vigor a 8 de abril de 2015, veio estabelecer o procedimento

do regulamento administrativo, bem como o dever de se publicitar o início do procedimento com

vista a possibilitar a constituição como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos

no âmbito da elaboração de projetos de regulamentos ou projetos de alteração/revisão de

regulamentos.

Nos termos previstos no n.o I do artigo 98.o do CPA, consagra-se que o início do

procedimento é publicitado na internet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto

e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos

para a elaboração do regulamento.

Considerando que o solo é um recurso natural essencial, hnito e não renovável na escala

humana.

Considerando que o solo é o sistema que suporta a vida e que é responsável pelos principais

processos biogeoquímicos que garantem a vida na Terra nomeadamente o armazenamento de água,

a reciclagem de nutrientes, a proteção contra enchentes, promove o sequestro do carbono e abriga

Il4 dabiodiversidade do planeta.

Considerando que é necessário garantir o uso sustentável do solo, para o presente e para as

gerações futuras, o que obriga a uma mudança de paradigma no exercício da atividade agrícola.

Considerando que, na ilha do Porto Santo, os solos agrícolas apresentam-se degradados e

biologicamente perecidos, em virtude dos baixos níveis de matéria orgânica.

Considerando que na ilha do Porto Santo não existe disponibilidade de matéria orgânica em

virtude da reduzida atividade pecuária.

Considerando que é imperativo reagregar o solo e fomentar a biodiversidade, através da

aplicação de materia orgânica.
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Considerando que a incorporação de corretivos orgânicos e de ácidos orgânicos (húmicos e

firlvicos) promovem a melhoria das propriedades fïsicas (estrutura, permeabilidade, retenção de

água, etc.), químicas (reserva de nutrientes, pH, etc.) e biologicos (maior atividade e equilíbrio entre

os organismos do solo).

Considerando que relativamente à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos

de origem agncola, a quantidade de matéria orgânica proveniente de estrume animal a aplicar não

deve exceder os l70kg de azotofttectare/ano.

Considerando os elevados preços dos corretivos orgânicos, bem como dos ácidos orgânicos,

os quais são incomportáveis para muitos agricultores.

Sendo muito importante incentivar os agricultores na utilização dos fatores de produção em

causa, e favorecer as melhores condições ao desenvolvimento da agricultura na ilha do Porto Santo,

designadamente através da recuperação e manutenção da fertilidade dos solos agrícolas.

Assim, torna-se necessário estabelecer um mecanismo de apoio financeiro aos agricultores

do Porto Santo para este efeito, a conceder com base numa credencial emitida pelos serviços

competentes da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural para a aquisição do

produto recomendado, após a rcalizaçáo de análises do solo com vista à avaliação do seu teor em

matéria orgânica, complementadas com a observação "in loco" na exploração.

Considerando que a ajuda financeira preconizada deverá ser concedida no ato da compra do

produto, mediante a apresentação da credencial emitida e que o valor a faturar pela empresa ao

agricultor é deduzido do valor da ajuda definida no anexo ao presente projeto de portaria.

Considerando que a empresa faturarâà Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento

Rural o valor correspondente à ajuda financeira ao(s) produto(s) e quantidades adquiridas pelo

agricultor.

Considerando que a atribuição desta ajuda financeira por tipo/referência comercial de

corretivo agrícola, está de acordo com o disposto no Regulamento (UE) n." 1408/2013 da Comissão,

de 18 de dezembro de 2013, alterado pelo Regulamento (UE) 20191316 da Comissão, de 21 de

fevereiro de20lg,relativo à aplicação dos artigos 107.o e 108.'do Tratado sobre o Funcionamento

da União Europeia aos auxílios de minimis no setor agrícola, que sejam aplicáveis aos produtores

agrícolas residentes na Região Autónoma da Madeira.

Assim, existindo a necessidade de através de portaria, atualizar as regras de aplicação do

mecanismo de apoio financeiro aos agricultores da ilha do Porto Santo que necessitem de recuperar
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e manter os níveis de matéria orgânica dos seus solos, Sua Excelência o Secretário Regional de

Agricultura e Desenvolvimento Rural autonza o início do procedimento do projeto de portaria

que Estabelece um mecanismo de apoio financeiro aos agricultores da ilha do Porto Santo

para a aquisição de matéria orgânica, a 29 de março de 2021, bem como a publicitação, pelo

prazo de l0 dias, na página eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento

Rural.

Durante o prazo anteriormente referido podem os interessados constituir-se como tal e

apresentar contributos ao procedimento do projeto de portaria que Estabelece um mecanismo

de apoio financeiro aos agricultores da ilha do Porto Santo para a aquisição de matéria

orgânica, mediante apresentação de requerimento dirigido ao Exmo. Secretário Regional de

Agricultura e Desenvolvimento Rural, Avenida Arriga n.o 2l-A - Edificio Golden Gate 5.o andar

9000-060 Funchal, respetivamente, através de carta registada com aviso de receção ou de caixa

postal eletrónico gabinete.sra@madeira.gov.pt do qual conste, nome, número de identificação

fiscal, respetivo endereço de correio eletrónico e consentimento para que este seja utlizado para os

efeitos previstos na alínea c) do n.o 1 do artigo 112.. do CpA.

Existindo interessados, e em momento posterior, será procedida a audiência dos interessados

nos termos do art.o I 00.o e I 0l .' do CPA.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural procederá à apreciação dos

contributos e sugestões apresentados pelos interessados e com a aprovação da Portaria em causa

disponibilizarâum relatório contendo referência a todas as respostas recebidas, bem como uma

apreciação global que reflita o entendimento desta entidade sobre as mesmas e os fundamentos das

opções tomadas.

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 30 de março de 2021.
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A CHETc Do GABINETE,

"^^-f..^f.g.^-é*b^,^^
(

Daniela Rodrigtes Olim
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